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Ze świeżą fryzurą zamawiam taxi z Łaskarza, z salonu Sa-
phona. I akurat wtedy – gruchnął z nieba... wodospad. A ja bez 
parasola, za to – w sandałkach. No, może taxi jakimś cudem się 
przedrze przez potoki wody – mam nadzieję.. Nie przedarło się. 
Fryzjerki, kosmetyczka zaczynają odbierać telefony przed 15-tą. A 
to, że koleżanka ze Swarzędza nie dojedzie do pracy, bo jezdnia 
pod wiaduktem to rwący potok, a to, że kolejna klientka odma-
wia wizytę. Może i dobrze, bo dzięki temu chwilowo ,,bezrobotna” 
kosmetyczka w swej uprzejmości zawozi mnie do domu. Krótka 
droga z auta do bramy i już moja koafiura spływa falami... desz-
czowiska. Próbuję dodzwonić się do centralki, aby odwołać taxi 
kurs: zajęte.

„PotoP” na  oSiedlaCh

W serwisach info same newsy: przy Jeziorze Maltańskim utwo-
rzyło się jeziorko deszczowe, a wodospady leją się z jezdni pod tu-
nele (Śródka). Informacja o podtopionej Katedrze brzmi groźnie 
– na foto zalany plac katedralny. Pan Jacek z Zielińca opowiada 
mi następnego dnia, że w tym uroczym fyrtlu co drugi dom był 
podtopiony: piwnice, garaże.

Bohaterami tego dnia stają się strażacy w swoich dużych cięż-
kich wozach bojowych i z umiejętnościami udzielania pierwszej 
pomocy medycznej docierają tam gdzie nie dojeżdżają ambulansy 
ratownictwa medycznego. Rwące ulicami... potoki górskie, znisz-
czone jezdnie, zalane ogródki działkowe i piwnice domostw: w 
Wielkopolsce odnotowano 1280 interwencji straży pożarnej, spa-
dło 64 milimetry wody na m kw., to tyle ile ,,normalnie” przez cały 
czerwiec.

Ten potop był też dobrą... wymówką. W przeddzień wysyłam 
priorytetem korespondencję, powinna dotrzeć nazajutrz. Nie do-
tarła. -No, wie pani – słyszę na poczcie – to przez tę nawałnicę.

                                                   Ewa Kłodzińska, Foto: internet

Czerwcowe prace porządkowe na cmentarzu przy Leśnej  
W ostatnią sobotę czerwca wolontariusze po raz kolejny spo-
tkali się na opuszczonym cmentarzu parafialnym przy ul. Le-
śnej w poznańskim Zielińcu. 

Tym razem, podzieleni na dwa zespoły, społecznicy pracowa-
li w kwaterze grobów dziecięcych oraz przy bramie cmentarnej. 
Usunięcie chwastów, samosiejek, a nawet wyjątkowo rozrośnię-
tych na obszarze nekropolii konwalii, doprowadziło do ujaw-
nienia kolejnych rzędów mogił ziemnych. Wycinając uschnięte 
gałęzie oraz krzewy, a także resztki starego ogrodzenia, odsłonię-
to pozostałości bramy oraz cmentarnych furtek; również krzyż 
cmentarny, stojący przy głównej alei stał się lepiej widoczny.

poRządkowanie cmentaRza

 Uwagę wolontariuszy zwróciły uschnięte gałęzie na wyso-
kich, kilkudziesięcioletnich drzewach, mogące stanowić zagro-
żenie dla wizytujących cmentarz. Koniecznym ze względów bez-
pieczeństwa, wydaje się fachowa interwencja przy ich usunięciu 
oraz okresowa pielęgnacja zieleni wysokiej. Tym bardziej cieszy 
deklaracja wsparcia działań wolontariuszy ze strony Rady Osie-
dla Antoninek-Zieliniec-Kobylepole. Kolejne spotkanie wolon-
tariuszy na cmentarzu przy ul. Leśnej odbędzie się 31 lipca. 

                                                                            Paweł Skrzypalik 

Widok na bramę po uporządkowaniu

Widok na bramę przed uporządkowaniem
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nasza lokalna telewizja  cyBina tV
Witajcie drodzy  Mieszkańcy w CybinaTV!
jesteśmy jedyną w Poznaniu lokalną telewizją. Samo-

dzielnie tworzymy serie programów o zróżnicowanej te-
matyce. Wykorzystujemy lokalne treści, aby zapewnić od-
biorcom wysoką jakość i łatwy dostęp do usług poprzez 
platformy multimedialne oraz media społecznościowe. 
Docelowo zamierzamy emitować kilkanaście programów tema-
tycznych w miesiącu.W regularnych programach publicystycz-
nych zatytułowanych „Wieści z fyrtla”  prezentujemy wiadomości 
z regionu, informacje o planowanych wydarzeniach kultural-
nych, festynach oraz eventach. W audycjach pt. ,, Rady dla Rady" 
prezentujemy codzienną pracę społeczną radnych osiedlowych 
oraz jednostek miejskich, a w przyszłości również gmin i powia-
tów. Tematyka naszych audycji dotyka spraw codziennych i pro-
blemów zwykłych obywateli.

Telewizja CYBINA TV  to medium, które działa przy wspar-
ciu  Stowarzyszeń: ,,Przystanek Folwarczna” oraz „Miłośników 
Doliny Cybiny”. Założona została w roku 2020 przez grupę 
specjalistów z różnych dziedzin. Prowadzenie naszej działal-
ności na portalach internetowych zapewnia naszym widzom 
nieograniczony dostęp do informacji, filmów i wiadomości 
lokalnych w dowolnym miejscu i czasie. Dzięki temu gwaran-
tujemy szeroki odbiór publikowanych treści, a to daje nowe  
i obiecujące możliwości dla twórców i naszych potencjalnych 
partnerów.

Tematy audycji  obecnie przedstawiane na kanale:
1. Kompas Historia - prowadzi MariuszKaźmierczak
2. Randka z Temidą - prowadzi jakub Ziółkowski 
3. Twój Look z dress No Stress - Małgorzata Sikorska 
4. Wycisk z Promykiem - prowadzi dariusz Promyk 
5.  Psi język w Pigule - prowadzi Magdalena Perz 
6. Tajemnice doliny Cybiny - prowadzi Robert Przybylski 
7.  Rady dla Rady - prowadzi Krzysztof Bartosiak 
8.  Wieści z Fyrtla- prowadzi Krzysztof Bartosiak 
Więcej o kanale przeczytacie na stronie ; https://cybina.tv/
Piszcie do nas na cybinatv@gmail.com   lub polubcie na fa-

cebooku. Redaktor Naczelny @CybinaT Krzysztof Bartosiak 

już kolejny raz w lipcu wyruszy 
Charytatywny Rajd rowerowy- Wybieram Życie" 
Tym razem trasa wiedzie do Mrągowa. Zachęcam do udziału 

lub wsparcia finansowego tej inicjatywy.
Lato to czas oczekiwanych przez nas wakacji. Wtym roku sko-

rzysta z nich również Bartek Judzin, jeden z chorych chłopców. 
Dla niego  organizują  wakacje Stowarzyszenie Przystanek Fol-
warczna wespół ze Stowarzyszeniem Miłośników Doliny Cybiny. 
Zgodnie z zaleceniami lekarskimi i za zgodą opiekunów spędzi w 
Mrągowie 4 dni  w domku przystosowanym do jego stanu zdro-
wia.

Wydarzenia pod patronatem
medialnym CybinaTV
1. Spiningowe zawody charytatywne dla Olgi Miśkiewicz.   

Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli wesprzeć małą księż-
niczkę. Zebrano łącznie kwotę  3365,50 zł (z wpisowego oraz 
licytacji).  

Osoby które zechcą wesprzeć Olgę, zachęcamy do odwie-
dzenia profilu na fb Razem dla Olgi lub siepomaga.pl/ Olga 
Miśkiewicz.

2. Wędkarski dzień dziecka na Polanie przy Młyńskim 
Stawie: Dzień Dziecka na Polanie przy Stawie Młyńskim wypadł 
znakomicie. Zawody wędkarskie w tej kategorii były naprawdę 
emocjonujące. 

dziękujemy sponsorom: Sklep Wędkarski Leszcz za ufun-
dowanie nagrody głównej oraz decathlon Poznań, Carpon-
line, Łowisko Szachty, Łowisko Tarnowski Sad, Błażej Kwacz , 
Piotr Schupke, za ufundowanie fantów na licytacje. 

Gratulujemy Wszystkim,  którzy wzięli udział i oczywiście 
zwyciężczyni tj. Emilii Betz 

3. dzień dziecka z Carrefour Swarzędz ; 29.05.2021.  O 
przebiegu w/w imprez  można przeczytać na stronie: www.milo-
snicy-cybiny.pl oraz facebooku Miłośników Doliny Cybiny.
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Pierwsze Ogólnopolskie Zawody Wędkarskie

Mariusz Kaźmierczak Jakub Ziółkowski Małgorzata Sikorska

Magdalena Williperz

Dariusz Promyk

Robert Przybylski Krzysztof Bartosiak Halina Kaczyńska

Służb Mundurowych "Bezpieczny Spławik 2021" 
o Puchar Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów 
Oddziału Prewencji Policji w Poznaniu 
Łącznie w Zawodach Wędkarskich„Bezpieczny Spławik 2021 

o Puchar ZT NSZZ Policjantów OPP w Poznaniu" wzięło udział  
39 zawodników z Wielkopolski i Śląska. Najwięcej zawodników 
reprezentował  Oddział Prewencji Policji w Poznaniu- 19. 

Organizację zawodów wsparli :
-Stowarzyszenie "Miłośnicy Doliny Cybiny”, Przewodniczą-

cy ZW NSZZ Policjantów województwa wielkopolskiego mł. 
insp. Andrzej Szary, p.o. Dowódca ORP POZNAŃ mł. insp.Ja-
rosław Echaust,  PKZP-KKOP przy KWP w Poznaniu, Fundacja 
"Niebieska Dłoń", Właściciel firmy EMAL-PIASK Włodzimierz 
Czerniejewicz, Credit Agricole, IPA Region Poznań, Sklepy Węd-
karskie "Leszcz" w Poznaniu , Firma "JAXON", Sklep policyjny  
w Poznaniu- mundur.com.pl, Partonat medialny CybinaTV 
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pRzejście naziemne?

Dziennik czasu zarazy
tRochę optymizmu

Bardzo marzyliśmy o czasie kiedy zachoro-
wania na COVID-19 będą liczone w zaledwie 
kilku/-nastu przypadkach. I tak się działo w 
czerwcu, a raporty dotyczące koronawirusa 
zeszły w mediach na plan dalszy. I ja przesta-
łam notować dzienne liczby związane z tą za-
razą, która nas tak dotknęła. Niektórych – tra-
gicznie... Nikt ,,z rządu” oficjalnie nie odwołał 
pandemii, choć minister zdrowia powiedział 
na początku czerwca , że odpuszcza ona we wszystkich obszarach. 
Zarazę ,,odwołali” natomiast zdecydowanie biskupi zgromadzeni 
na 389. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Kal-
warii Zebrzydowskiej. Zdecydowali oni, że od 20 czerwca 2021 r. 
żadna dyspensa od osobistego uczestnictwa w ,,prawdziwych” nie-
dzielnych mszach św. już nie obowiązuje. Oznacza to, że wierni 
mają obowiązek osobistego uczestnictwa we mszy św. niedzielnej. 
Nieobecność bez ważnej usprawiedliwionej przyczyny oznacza po-
pełnienie grzechu.

W kolejnych tygodniach czerwca luzowano też obostrzenia, po-
zwalając na np. jedzenie i picie w kinach i teatrach (od 13.06), 
zwiększając limit obecnych np. na weselach czy w kościele. ,,Limi-
ty nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych” głoszą komunikaty. 
Nie wiadomo jednak jak to wszystko policzyć, czy kelner albo mi-
nistrant ma prawo sprawdzać dowód zaszczepienia. Dopiero 26 

czerwca wznowiono działalność klubów nocnych, dyskotek itp. 
miejsc rozrywki, każdorazowo dla 150 osób. Oj, naliczą się ochro-
niarze, naliczą.

W czerwcu rozpoczęła się akcja propagowania szczepienia (a 
i rejestrowania) uczniów w wieku 12 – 15 lat. A dorosłych szcze-
pią już wszyscy, którzy potrafią zrobić iniekcję, i wszędzie – w 
punktach mobilnych, ale i w np. aptekach (z odpowiednim wypo-
sażeniem). Nawiasem mówiąc, i tak wielu Polaków pozostaje bez 
zaszczepienia. Może ich zmobilizują... nagrody w loteriach, no, a 
przede wszystkim paszport covidowy.

Z pewnym rozbawieniem obserwuję zamieszanie z maseczkami 
(też w tym uczestniczę). Kiedy surowo obowiązywało ich noszenie 
wszędzie – zapominaliśmy, ignorowaliśmy: bo, co to daje, bo dusz-
no, bo niewygodnie. Panie miały dodatkowy argument: maseczka 
ściera szminkę z ust i część makijażu, a czasem (to fakt) powoduje 
wykwity skórne. A gdy w ramach znoszenia obostrzeń powiedzia-
no, że nie trzeba maseczek nosić w otwartej przestrzeni publicznej 
– NOSIMY! A niektórym się myli i zdejmują wchodząc do sklepu – 
a tu maseczka, zakrywająca nos i usta, nadal przecież obowiązuje. 
Tacy jesteśmy przekorni. Jako ciekawostkę dopisuję, że co miesiąc 
na całym świecie zużywa się 130 mld maseczek a każdej minuty 
3 mln tych osłon ląduje na śmietnikach. Już wkrótce staną się one, 
źle utylizowane, ekozagrożeniem...

Podejrzewam jednak, obserwując ów luz na boiskach piłki noż-
nej (Mistrzostwa Europy: Polacy, nic się nie stało! Wracamy do 
domu) i siatkowej, wkrótce olimpiady w Tokio, a przede wszystkim, 
bezmaseczkowe opalanie się (no, bo jak inaczej), ścisk na depta-
kach i molach w miesiącach wakacyjnych, że zaraza powróci i to 
może jeszcze pod koniec wakacji. I może nawet z istną siłą tornada 
w postaci odpornego na szczepienia wirusa Delta o genezie hindu-
skiej z października 2020 r. Obym, wraz z fachowcami, była złym 
prorokiem.                                                                  Ewa Kłodzińska

,,Kiedy pojawi się nowy właściciel, jaki asortyment zapropo-
nuje – nie wiadomo” - pisaliśmy na koniec wspominków o wa-
rzywniaku przy ul. Tomickiego. A teraz już wiadomo: jest nowa 
właścicielka, trwa kapitalny remont. I nadal będzie to warzyw-
niak, chociaż, prawdopodobnie o rozszerzonym asortymencie. 
-Marzy się nam powrót do dobrej tradycji, tej ,,naramowickiej” 
- słyszę od uprzejmej ekspedientki. Najpierw jednak mieszkańcy 
pobliskich domów ustawiali się do straganu, oferującego smacz-
ne truskawki i czereśnie, spory asortyment warzyw dobrej jako-
ści.

A ponieważ przy remoncie pawilonu ciągle wyskakiwały ja-
kieś ,,niespodzianki”, będące wynikiem wielu lat zaniedbań, 
prawdopodobnie otwarcie nastąpi w sierpniu. (E.K.), 

sklepik w Remoncie

Ostatnia sesja Rady Osiedla  Ostrów Tumski-Śródka-Zawa-
dy-Komandoria nie przyniosła rozstrzygnięcia na co ma być 
przeznaczone 0,5 mln zł, jakie otrzyma Osiedle  od dewelopera. 
Przypomnijmy, że część radnych wraz z przewodniczącym RO 
Gerardem Coftą jest zwolennikiem wybudowania za te pienią-
dze przejścia naziemnego, które ułatwiłoby przemieszczanie się 
np. osób na wózkach inwalidzkich z pominięciem tunelu Śród-
ka/Podwale. Inni chcieliby, aby darowane pieniądze przeznaczyć 
na kilka mniejszych przedsięwzięć  Gerard Cofta, zauważył że: te 
pieniądze nie przepadną. Czekamy na ekspertyzę co do  budowy 
przejścia naziemnego. (E.K.) 

Przejście naziemne  ułatwiło by niepełnosprawnym 
przekraczanie Ronda Śródka
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To bodaj jedyny Święty, którego obchodzimy urodziny. 
Wiadomo, że stało się to pół roku przed narodzinami Chry-
stusa. Mowa o św. janie Chrzcicielu, jerozolimskim zwanym.

Już tradycyjnie – 24 czerwca w parafii św. Jana Jerozolimskie-
go za Murami odbyła się msza św. odpustowa. Uroczystą mszę 
św. sprawował gość – o. Maciej Olszewski, gwardian domu za-
konnego ojców franciszkanów z pl. Bernardyńskiego. 

W ławach zasiedli kawalerowie maltańscy, parafianie i ich go-
ście. Były poczty sztandarowe, procesja wokół kościoła. Mszę św. 
odpustową uświetnił krótki koncert organowy. Panowie Seweryn 
Dziemiańczyk ( na co dzień parafialny organista) i Marcel Kraw-
czak wystąpili w repertuarze muzyki klasycznej.

Uroczystości odpustowe sfotografował dla naszego czasopi-
sma Waldemar Malicki. (E.K.)

odpust i uRodziny
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z aSzCzePiony
Mateusz „Biszop” Biskup pochodzi  
z Osiedla Antoninek, gdzie chodził 
do Szkoły Podstawowej nr 86 przy ul. 
Mińskiej. Po ukończeniu studiów w 
USA mieszkał 10 lat w Szkocji, pracując  
w przemyśle naftowym. Obecnie mieszka w 
Bangkoku, gdzie pracuje  jako nauczyciel 
języka angielskiego. Prowadzi kanał na 
Youtube pt. „Belfer w Tajlandii”.

Jak zapewne pamiętacie Drodzy Czytelnicy ,wielokrotnie wy-
chwalałem Tajów za odpowiedzialną postawę podczas pandemii. 
I była to prawda! Przez większą część 2020 roku Tajlandia ucho-
dziła za wzór dla krajów zmagających się z pandemią wirusa CO-
VID-19. Ścisły reżim sanitarny, blokada przyjazdów zagranicz-
nych oraz wrodzona azjatycka dyscyplina przyniosły efekty. Od 
czerwca do grudnia 2020 roku nie było tutaj przypadków zaka-
żeń lokalnych. Jedyne zakażenia jakie notowano pochodziły od 
nielicznych przypadków ludzi, którym pozwolono na wjazd do 
kraju np. ze względów rodzinnych. Ci ludzie prosto z samolotu 
trafiali na ścisłą kwarantannę i dopiero tam, po kilku negatyw-
nych testach byli wypuszczani do domu.

Media całego świata chwaliły Tajlandię za odpowiedzialne 
podejście do problemu. Podczas kiedy w Europie były pozamy-
kane szkoły, restauracje, puby itp. w Tajlandii życie toczyło się 
normalnie. Szkoły funkcjonowały jak zwykle (oczywiście z za-
chowaniem ścisłego reżimu sanitarnego), były otwarte sklepy, 
galerie handlowe itp. Tajska czujność została uśpiona.

Przebudzenie nastąpiło pod koniec grudnia 2020 roku. Przez 
kraj przetoczyła się druga fala wirusa przyniesiona przez niele-
galnych imigrantów z Birmy. Tajlandia ma bardzo długą granicę 
z Birmą (obecnie Myanmą). To ponad dwa tysiące kilometrów li-
nii granicznej ciągnącej się przez gęstą dżunglę, góry i rzeki. Nie 
sposób tego upilnować. Na dodatek Tajowie mieszkający na te-
renach przygranicznych często zatrudniali chętnie nielegalnych 
imigrantów z Birmy np. do prac budowlanych. Po części więc 
druga fala wirusa jest także winą Tajów.

Poradzono sobie jednak z nią dość szybko. Przez cały styczeń 
2021 roku uczyliśmy zdalnie, ale na początku lutego dzieci wró-
ciły do szkoły i sytuacja wróciła do normy.

Trzecia fala wirusa była już kompletnie zawiniona przez Ta-
jów. 

W kwietniu 2021 roku jeden z najbogatszych Tajów wystawił 
luksusowe przyjęcie w Thong Lor – jednej z najbardziej prestiżo-
wych  dzielnic Bangkoku, słynącej z drogich restauracji. Na tym 
przyjęciu pojawiło się dwóch zakażonych gości. No i mleko się 
rozlało. Na domiar złego owo przyjęcie zgrało się w czasie, kiedy 
Tajowie celebrują Songkran – obchody tajskiego Nowego Roku i 
odwiedzają swoje rodziny w różnych częściach kraju. Wirus roz-
przestrzenił się więc błyskawicznie.

Liczby lokalnych zakażeń zaczęły zatrważać. Na domiar złego 
okazało się, że tajski rząd przespał okazję do zakupu odpowied-
niej liczby szczepionek. Czujność Tajów uśpił fakt, że od kilku lat 
mieli podpisaną umowę z firmą Astra-Zeneca, która jest jednym 
z głównych producentów szczepionki przeciwko wirusowi CO-
VID-19. Problem w tym, że firma Siam Biochemicals – główny 
producent szczepionki nie była przygotowana na tak wielkie wy-
zwanie. Tajski rząd zaczął sprowadzać więc szczepionki z Chin, 
ale okazało się, że tamtejsze preparaty są zupełnie nieskuteczne.

Firma Siam Biochemicals (należąca w całości do rodziny kró-
lewskiej) w końcu uzyskała moce przerobowe i rozpoczęła pro-

dukcję szczepionki na licencji Astra-Zeneki. 
Przedwczoraj wieczorem dostaliśmy wiadomość, że wszyscy 

zagraniczni nauczyciele z naszej szkoły mają się stawić przed 
szkołą o godzinie 9:00. Tak też uczyniliśmy.

Wsadzono nas do minivana i przewieziono na teren kampu-

 Zagraniczni nauczyciele w drodze na szczepienie.

su uniwersyteckiego Sripatum University. Poinstruowano nas, że 
mamy mieć przy sobie paszporty, pozwolenia na pracę itp. 

Po żmudnym procesie rejestracyjnym wszyscy otrzymaliśmy 
pierwszą dawkę szczepionki firmy Astra-Zeneca. 

Moment szczepienia. 

Razem ze szczepionką dostaliśmy polecenie, by fakt zaszcze-
pienia utrzymać w tajemnicy. Jak do tej pory zaszczepiono bo-
wiem dopiero około 6% tajskiego społeczeństwa, a farangi, czyli 
obcokrajowcy mają być szczepieni na końcu. Na szczęście wła-
ściciel naszej szkoły ma jakiegoś kumpla w rządzie i zdołał nam 
załatwić szczepionki poza kolejnością.

Tajlandia to tak naprawdę jeden wielki PRL – mnóstwo za-
kazów, a na każdy pięć sposobów. Tu nadal wiele rzeczy trzeba 
„załatwiać”. Zupełnie jak u nas za komuny. Nic dziwnego, że śp. 
Stanisław Bareja tak bardzo lubił ten kraj…      Mateusz Biskup
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Edward Kędzierski 1929 - 2007

aBy dać świadectwo (2)
Przedstawione informa-

cje opisują fakty, zdarzenia 
i osobiste przeżycia od czasu 
jak pamięć sięga do okresu 75 
lat mojego życia czyli do 2000 
roku. Dotyczą też jedynie 
istotnych, mających kluczowe 
znaczenie dla naszego życia 
zdarzeń, tych które do końca 
życia są zakodowane w mojej 
pamięci. Spisuję to wszyst(ko, 
aby dać świadectwo jak 
przeżywało moje pokolenie i 
pokolenie rodziców wiek XX. Pragnieniem moim jest, aby dzieci 
moje, wnuki i prawnuki znały swój rodowód i warunki, w któ-
rych nam żyć przyszło. Kiedyś przeczytają te słowa, zadumają 
się nad przemijaniem czasu, przemyślą troski i rozterki swoich 
rodziców. Może to będzie pomocne w znalezieniu rozwiązań ich 

problemów życiowych, które staną przed nimi.
Ostatnie trzy lata przed  II wojną światową Tata pracował 

jako palacz CO w dyrekcji Poczt i Telegrafów przy ul. Ko-
ściuszki  (wtedy ul.Wały Zygmunta Starego). Poprawiło się 
nasze życie, bo jednak stała pensja, coś około 120 zł  miesięcz-
nie dawała możliwość znośniejszego bytowania. 

Jak pamiętam koszty utrzymania kształtowały się następu-
jąco: czynsz miesięczny wynosił 17,50 zł, kilogram cukru 1 zł, 
jajko     3-4 gr, chleb 0-40gr ,a bułka 4 gr, trzewiki 5-6 zł, spodnie 
„pumpy”  4-5 zł (ale u Żyda, jak się mówiło). Masła nie jedliśmy, 
tylko smalec. Przejazd tramwajem na całą linię kosztował 20 gr, 
a na 4 przystanki 15 gr.

Zawsze, jak pamiętam, w niedzielę na śniadanie o godz. 10.00 
(był to rytuał) były tzw. „stare” - z poprzedniego dnia rogaliki, 
„szneki” drożdżowe tańsze, bo za 5 groszy, normalnie 10 gro-
szy oraz kawa zbożowa zabielana z domieszką kilkunastu ziaren 
kawy prawdziwej dającej niepowtarzalny, urokliwy zapach do-
statku.

W 1939r. ukończyłem moje studia powszechne (szkoła pod-
stawowa) i często przeżywałem rozterki związane z przyszłością. 
Nie byłem orłem w nauce i zdawałem sobie sprawę, że Einsteinem 
czy Noblem nie będę na pewno. Rozmyślałem kim będę? Dalsza 
nauka nie wchodziła w rachubę z powodu kosztów wykształce-
nia średniego. Ale jaki wybrać zawód? Nie miałem ustabilizo-
wanych zamiłowań czy zainteresowań.  Sporo czytałem książek, 
które przypadkowo wpadały mi w ręce. Czytaliśmy gazety u Cio-
tek na Stolarskiej i „Nowy Kurier”, którego redakcja i drukarnia 
była na naszym podwórzu. Z tym faktem wiążą się wspomnienia 
jak to wraz z Józiem kolportowaliśmy tzw. „dodatki nadzwyczaj-
ne” czyli okazjonalne wydania gazety a związane z wydarzeniami 
raczej politycznymi w kraju i zagranicą..

 Był to okres gorączkowego klimatu wojennych prognoz i zja-
wisk wynikających z rosnącego zagrożenia ze strony Niemiec 
hitlerowskich.

Pamiętam dysputy Ojca ze znajomymi o okropnościach woj-
ny. Wszystkie oceny porównywane były z faktami mającymi 
miejsce w okresie I Wojny Światowej 1914 - 1918 r. Sam przecież 
brał udział w walkach na froncie francuskim nad Marną, pod 
Verdun jako żołnierz niemiecki, bowiem Polska była   wtedy  pod  
zaborem  pruskim.  Okazało się   jednak,   że  II  Wojna  Światowa  

rozpoczęta 1 września 1939r., przerastała ogromem nieszczęść i 
śmierci wszystkie inne wojny.

Rozpoczęliśmy życie w piwnicach służących jako schrony, 
bowiem niemieckie lotnictwo panowało w przestworzach. 
Każdy przelot bombowców to wycie syren alarmowych, to 
strach przed bombardowaniem. 

Widziałem maszerujące, zmęczone polskie oddziały, idące na 
wschód, na Warszawę. Ile było słów żalu, trwogi od tych żołnie-
rzy a cóż oni mogli zrobić? Mieli rozkaz iść i tyle. Oglądałem 
wysadzone w powietrze mosty na Warcie - most Rocha, Chwali-
szewski, Chrobrego, most kolejowy przy elektrowni. 10 września 
widziałem czołówkę wojsk niemieckich na Starym Rynku, gdzie 
był podpisywany przez Prezydenta Ratajskiego akt poddania 
miasta. Widziałem samochody pancerne i żołnierzy niemieckich 
dobrze uzbrojonych. Opukiwałem palcem  te płyty pancerne i z 
żalem stwierdziłem, że są ze stali a nie z dykty, jak głosiła nasza 
propaganda.

Tata z Tadeuszem i wieloma poznaniakami poszli ochotniczo 
za wojskiem w nadziei, że otrzymają broń. Niestety broni nie 
było. Komendy Uzupełnień jakoś dziwnie były już gdzie indziej. 
Tak ze smutkiem przyjąłem te fakty   i tak we mnie prysł mit o 
mocarstwowej Polsce. Tata wrócił do domu pod koniec września 
aż spod Słupcy, wychudzony, zarośnięty, brudny i głodny.

W mieście zaczęły się nowe porządki. Zjechało się dużo Niem-
ców cywilnych, chyba urzędników  i innych chętnych na przej-
mowanie dobytku Polaków. Było bardzo dużo mundurowych 
żołnierzy, żandarmów, policjantów, gestapowców  w czarnych 
mundurach z trupią czaszką na czapce i tajniaków w skórzanych 
płaszczach. Nastąpiła powszechna dyskryminacja ludności pol-
skiej. W tramwaju mogliśmy jechać tylko w drugim wagonie, 
musieliśmy ustępować miejsca na chodniku itp. szykany. Dla 
nas nie było mleka, masła, cukru i innych artykułów żywnościo-
wych. Wprowadzono nowe zameldowania i system kartkowy  na 
artykuły żywnościowe i przemysłowe.

Od listopada rozpoczęły się również wysiedlania mieszkań-
ców i wywózki w nieznane. W pierwszej kolejności wywiezio-
no  mieszkańców z ulicy Za Bramką. Byłem tam i widziałem 
- zamarła ulica.

Codziennie z różnych punktów miasta wysiedlano ludzi. Żyli-
śmy w psychozie obaw i strachu. Jakie były kryteria  kwalifikacyj-
ne? Nikt nie wiedział. Doszliśmy z czasem do tego - dlaczego. Po 
prostu Niemcy mieli gotowe listy byłych powstańców wielkopol-
skich, właścicieli sklepów, inteligencji - nauczycieli, adwokatów 
itp. 

Na nas przyszła kolej 16 grudnia. Przyszli po nas wieczorem 
po godz. 22.00. Dwóch żandarmów i dwóch cywili (z gestapo 
czyli Tajnej Policji Państwowej - Geheime Staats Polizei  - taka 
była pełna nazwa).  Pozwolili zabrać ręczne bagaże, które Mama 
przezornie, codziennie od kilku tygodni przygotowywała. Szyb-
ko wciągaliśmy na grzbiet podwójną, potrójną ilość bielizny i 
ubrania. 

Niemcy, widząc taką gromadkę dzieci (było nas sześcioro, w 
tym dziesięciomiesięczny Heniu) w jakimś ludzkim odruchu ze-
zwolili spakować pierzyny, poduszki i co się dało z ubrań. Po 10 
minutach padła komenda „alles raus” (wszyscy wyjść). Szliśmy 
ulicą jak karawana - ogromne węzły pierzyn i poduch, kartony, 
walizki i wózek Heniowy. Z całym majdanem doszliśmy do ho-
telu „Bazar”, gdzie w holu już czekała  również spędzona spora 
grupka takich jak my sierot. Około północy podjechał autobus w 
części załadowany, do którego wcisnęliśmy się i my.

Ruszyliśmy jeszcze po ludzi czekających na chodniku przy ul. 
Zielonej i dalej do mety w obozie na Głównej.(cdn)

                                                                          Edward Kędzierski
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Nowe tr

pielgRzymowanie naszą natuRą

pochopnie nadal skazani na szlabany

To nie jest jakaś specjalnie górno-
lotna myśl. Chciałbym ją opisać ba-
zując na osobistych doświadczeniach 
własnego życia. 

Kiedy składam w całość wspomnie-
nia sprzed lat, myślę najpierw o cieka-
wości świata chłopaka po I Komunii, 
kiedy razem z najbliższymi wyruszy-
łem na swoją pierwszą w życiu pieszą 
pielgrzymkę do lokalnego sanktuarium 
maryjnego w Zakrzewie koło Rawicza na doroczny odpust ku 
czci Matki Bożej Pocieszenia. Wówczas najbardziej utkwiły mi w 
pamięci stragany odpustowe i tłok ludzi, którzy tam dotarli nie 
tylko pieszo, ale również rowerami i samochodami.

Za kilka lat nowym przeżyciem była pierwsza autokarowa 
pielgrzymka ministrantów na Jasną Górę. Nowe przeżycia, choć 
dosyć podobne do tych pierwszych, z rzucającymi się w oczy 
straganami i jeszcze większymi tłumami ludzi nawiedzającymi 
to nasze narodowe sanktuarium.

Zupełnie nowym doświadczeniem stała się jednak pierwsza 
moja piesza pielgrzymka z Poznania do Częstochowy. Był rok 
1989. Dopiero co zdałem maturę i przyznałem się miejscowym 
księżom, że chcę wstąpić do seminarium duchownego. Wów-
czas to jeden z nich tak mimo chodem rzucił, że kiedy on sam 
wstępował do seminarium, to swój dalszy los poszedł pieszo za-

wierzyć Matce Bożej na Jasnej Górze. Nie musiał mnie do tego 
pomysłu specjalnie namawiać. Wówczas zrozumiałem znaczenie 
tych dziesięciu dni, kiedy mogłem w sercu poukładać to wszyst-
ko, co chciałem Maryi zostawić u stóp Jej wizerunku. Samo bo-
wiem wejście na Jasną Górę niosło wiele radości, ale  i nie dawało 
czasu do przemyśleń, bo za naszą grupą wchodziła zjuż kolejna.

Po trzynastu latach pieszego pielgrzymowania przyszedł czas 
na organizowanie pielgrzymek autokarowych dla parafian, po-
śród których dane mi było posługiwać. To było bardzo ciekawe 
budowanie wspólnoty wiary oraz odkrywanie piękna polskiej 
ziemi jak i zakątków innych krajów. Niektórzy takiemu piel-
grzymowaniu zarzucają, że jest męczące. Ale to właśnie różni 
pielgrzymowanie od wczasów wypoczynkowych, że tak jak na 
wczasach zwiedzanie jest przy okazji odpoczywania, tak na piel-
grzymkach odpoczywanie jest ewentualnym dodatkiem do zwie-
dzania ciekawych miejsc tak religijnych, jak historycznych.

Parafia na Głównej wniosła do tego jeszcze jedną myśl – to tra-
dycja pielgrzymowania. Dotyczy to zarówno pieszego pielgrzy-
mowania do Dąbrówki Kościelnej, jak i autokarowej pielgrzymki 
pod koniec września na Jasną Górę. Nie potrafię zapomnieć tej 
ostatniej, podczas której nic nie mówiąc żegnała się z nami Pani 
Arleta Kujawa, która przez wiele lat tę pielgrzymkę organizowa-
ła. Dzisiaj ufamy, że już spokojnie pielgrzymuje do niebiańskich 
sanktuariów. My zaś żyjemy nadzieją, że po rocznej przerwie uda 
się zorganizować zarówno pielgrzymkę do Dąbrówki Kościelnej 
jak i na Jasną Górę. Zapraszam do włączenia się w te dzieła.

Wszystkim zaś życzę owocnego czasu wakacji, także w du-
chu pielgrzymkowym. Pozdrawiam serdecznie.

                                                                  ks. Zbigniew Szlachetka

PKP Polskie Linie Kolejowe zaproponowały miastu Poznań 
likwidację przejazdów kolejowo-drogowych i zastąpienie ich 
wiaduktami m.in. na ulicach św. Michała i Krańcowej na 
Głównej .

Przedsięwzięcie miało  być realizowane przez PKP Polskie Li-
nie Kolejowe  i Miasto Poznań na podstawie porozumienia,  które 
by  określiło zasady wspólnego przeprowadzenia postępowania 
przetargowego i finansowania inwestycji. Pojawiła się rzec moż-
na wprost niewiarygodna w swej doniosłości historyczna szansa 

uwolnienia tysięcy mieszkańców od codziennej udręki długiego 
wyczekiwania prze d  nieustannie opuszczonymi szlabanami na 
ważnych arteriach.

 Niestety, ta niebywała szansa  nie zostanie wykorzysta-
na, ponieważ Poznań odrzucił  kolejarską propozycję. Jest to  
wielki błąd kompromitujący władze Poznania i dowód lekce-
ważenia przez nie żywotnych potrzeb mieszkańców. Taki postę-
pek nie może być zapomniany i powinien zostać przypomniany 
przy najbliższych wyborach prezydenta Poznania i Rady Miasta.    

            Szlaban na ul. św. Michała kosztuje  mieszkańców 
        codziennie wiele bezsensownie zmarnowanych godzin.  

Ciągle zamknięty przejazd na ul. Krańcowej  w planach miał 
być już dawno zastąpiony wiaduktem lub tunelem. 
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Rezydencje społeczno-aRtystyczne

 haRmonogRam wydaRzeń w lipcu
O wszystkich realizowanych wydarzeniach informujemy 

również za pośrednictwem Internetu oraz gabloty informa-
cyjnej znajdującej się przy ul. Głównej 42. Warto zaglądać i 
śledzić poczynania kulturalne na Głównej na Facebooku: Fyr-
tel Główna. 

01.07, g. 17:00 Fyrtel sound – warsztaty gry na ukulele dla 
początkujących, prowadzenie: Przemysław Śledź, wstęp bezpłat-
ny – obowiązują zapisy: ewelina@animatorzysmak.pl

 01.07, g. 18:00 Uqsquad – warsztaty wokół ukulele dla za-
awansowanych, prowadzenie: Przemysław Śledź

 05.07, g. 18:00 Główna: pogłosy – warsztaty chóralne dla 
seniorek i seniorów, prowadzenie: Damian Kacner, wstęp wolny

 05.07, g. 17:30 Sonomachina: warsztaty konstruktorskie – 
warsztaty w ramach rezydencji społeczno-artystycznej, prowa-
dzenie: Krzysztof Cyś-Nowak (Fundacja Korba) – zapisy: smak@
animatorzysmak.pl

 06.07, g. 17:30 Sonomachina: warsztaty konstruktorskie – 
warsztaty w ramach rezydencji społeczno-artystycznej, prowa-
dzenie: Krzysztof Cyś-Nowak (Fundacja Korba) – zapisy: smak@
animatorzysmak.pl

07.07, g. 16:00 (I grupa), g. 18:15 (II grupa) Польща.ua – 
warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek, prowadze-
nie: Martyna Strychalska

8.07, g. 17:00 Fyrtel sound – warsztaty gry na ukulele dla po-
czątkujących, prowadzenie: Przemysław Śledź, wstęp bezpłatny 
– obowiązują zapisy: ewelina@animatorzysmak.pl

08.07, g. 18:00 Uqsquad – warsztaty wokół ukulele dla za-
awansowanych, prowadzenie: Przemysław Śledź

12.07, g. 18:00 Główna: pogłosy – warsztaty chóralne dla se-
niorek i seniorów, prowadzenie: Damian Kacner, wstęp wolny

12.07, g. 17:30 Sonomachina: warsztaty konstruktorskie – 
warsztaty w ramach rezydencji społeczno-artystycznej, prowa-
dzenie: Krzysztof Cyś-Nowak (Fundacja Korba) – zapisy: smak@
animatorzysmak.pl

13.07, g. 17:30 Sonomachina: warsztaty konstruktorskie – 
warsztaty w ramach rezydencji społeczno-artystycznej, prowa-
dzenie: Krzysztof Cyś-Nowak (Fundacja Korba) – zapisy: smak@
animatorzysmak.pl

14.07, g. 17:30 Sonomachina: warsztaty konstruktorskie – 
warsztaty w ramach rezydencji społeczno-artystycznej, prowa-
dzenie: Krzysztof Cyś-Nowak (Fundacja Korba) – zapisy: smak@
animatorzysmak.pl

14.07, g. 16:00 (I grupa) oraz g. 18:15 (II grupa) Польща.ua 
– warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek, prowa-
dzenie: Martyna Strychalska

15.07, g. 17:00 Fyrtel sound – warsztaty gry na ukulele dla 
początkujących, prowadzenie: Przemysław Śledź, wstęp bezpłat-
ny – obowiązują zapisy: ewelina@animatorzysmak.pl

 15.07, g. 18:00 Uqsquad – warsztaty wokół ukulele dla za-
awansowanych, prowadzenie: Przemysław Śledź

19.07, g. 18:00 Główna: pogłosy – warsztaty chóralne dla se-
niorek i seniorów, prowadzenie: Damian Kacner, wstęp wolny

21.07, g. 11:00 Sonomachina: warsztaty umuzykalniające dla 
dzieci – warsztaty w ramach rezydencji społeczno-artystycznej, 
prowadzenie: Fundacja Korba – zapisy: smak@animatorzysmak.
pl

21.07, g. 16:00 (I grupa) oraz g. 18:15 (II grupa) Польща.ua 
– warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek, prowa-
dzenie: Martyna Strychalska

22.07, g. 17:00 Fyrtel sound – warsztaty gry na ukulele dla 
początkujących, prowadzenie: Przemysław Śledź, wstęp bezpłat-
ny – obowiązują zapisy: ewelina@animatorzysmak.pl

22.07, g. 18:00 Uqsquad – warsztaty wokół ukulele dla za-
awansowanych, prowadzenie: Przemysław Śledź

24.07, g. 16:00 Sonomachina: warsztaty śpiewacze (pieśni 
polskie i ukraińskie) – warsztaty w ramach rezydencji społeczno-
artystycznej, prowadzenie: Malwina Paszek oraz Oliwia Abravesh 
(Fundacja Korba) – zapisy: smak@animatorzysmak.pl

25.07, g. 16:00 Sonomachina: warsztaty śpiewacze (pieśni 
polskie i ukraińskie) – warsztaty w ramach rezydencji społeczno-
artystycznej, prowadzenie: Malwina Paszek (Fundacja Korba) – 
zapisy: smak@animatorzysmak.pl

26.07, g. 11:00 Sonomachina: warsztaty umuzykalniające 
dla dzieci – warsztaty w ramach rezydencji społeczno-artystycz-
nej, prowadzenie: Malwina Paszek (Fundacja Korba) – zapisy: 
smak@animatorzysmak.pl

26.07, g. 18:00 Główna: pogłosy – warsztaty chóralne dla se-
niorek i seniorów, prowadzenie: Damian Kacner, wstęp wolny

 28.07, g. 16:00 (I grupa) oraz g. 18:15 (II grupa) Польща.
ua – warsztaty języka polskiego dla Ukraińców i Ukrainek, pro-
wadzenie: Martyna Strychalska

29.07, g. 17:00 Fyrtel sound – warsztaty gry na ukulele dla 
początkujących, prowadzenie: Przemysław Śledź, wstęp bezpłat-
ny – obowiązują zapisy: ewelina@animatorzysmak.pl

29.07, g. 18:00 Uqsquad – warsztaty wokół ukulele dla za-
awansowanych, prowadzenie: Przemysław Śledź

                                             *****
Społeczne Centrum Kultury / Biblioteka Sąsiedzka / Cen-

trum Inicjatyw Lokalnych  ul. Główna 42
www.animatorzysmak.pl  www.facebook.com/fyrtel.glowna

W 2021 roku wydarzenia odbywają się pod hasłem „List do 
przyszłości”. Zaplanowane są dwie miesięczne rezydencje w 
lipcu i sierpniu 2021 roku. Zespół oceniający bardzo wysoko 
ocenił dwa projekty:

Sonomachina składa się z trzech elementów: budowy 
maszyny-instrumentu muzycznego w duchu recyklingu i upcy-
klingu, warsztatów umuzykalniających oraz śpiewaczych. In-
strument zostanie zaprojektowany i zbudowany z różnych części 
i elementów (m.in. części kuchenne, rowerowe, działające lub 
zepsute instrumenty muzyczne) . Projekt maszyny muzycznej 
będzie nawiązywał do historii dzielnicy. Dzięki mobilności, in-
strument będzie mógł stanąć w różnych przestrzeniach Głównej. 

Drugi z elementów projektu to działania warsztatowe – umuzy-
kalniające, śpiewacze i kompozytorskie skierowane do różnych 
grup odbiorców (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy, członkowie 
mniejszości ukraińskiej zamieszkujący Główną). 

Fundacja Korba (zespół: Malwina Paszek, Szymon Kon-
rad, Krzysztof Nowak, Oliwia Abravesh) – Fundacja Korba po-
wstała w 2020 roku w Poznaniu z inicjatywy Malwiny Paszek i 
Szymona Konrada. Swoją nazwą nawiązuje do liry korbowej, 
instrumentu, na którym gra Malwina, ale też pasji do muzyki 
i potrzeby działania. Tandem tworzą muzyk Malwina Paszek i 
animator kultury Szymon Konrad. W 2021 planuje cykl warszta-
tów kompozytorskich wokół liry
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okaleczone BezdRzewne ulice szkoła podstawowa  nR 45 im. oRp „poznań” pRzy ul. haRceRskiej 3
NAUKA PRZEZ ZABAWĘ
Zbliżający się wakacyjny czas nie sprzyja już siedzeniu nad 

podręcznikami i kolejnymi żmudnymi ćwiczeniami. Nie stoi to 
jednak na przeszkodzie, aby uczyć się przez zabawę. Kiedy ostat-
nio zaproponowałam klasie IV dyktando, to wcale nie usłysza-
łam słów protestu. Dlaczego? Ponieważ dyktando miało formę 
wyścigu rzędów. Tym razem zamiast marudzenia i narzekania, 
słyszałam wzajemny doping i obserwowałam ogromne zaanga-
żowanie wśród uczniów. Nie dość, że się pouczyli, to jeszcze po-
biegali i się integrowali! Było naprawdę super!         

Są ambitni, zaangażowani, potrafią rywalizować z innymi i chcą 
się dalej uczyć piłkarskiego rzemiosła. Gratulujemy ukończenia 
pierwszej klasy, a kibiców zapraszamy na fotorelację z meczu na 
stronie szkoły.  

„O POEZjĘ TRZEBA dBAĆ”
Tegoroczna edycja Międzyszkolnego Konkursu Piosenki Po-

etyckiej „O poezję trzeba dbać” odbyła się w nieco innej formie 
niż zwykle. Ze względu na pandemię konkurs został przeprowa-
dzony zdalnie. Zadaniem uczestników było nagranie własnej in-
terpretacji wybranej piosenki poetyckiej.

Wszyscy konkursowicze mogli pochwalić się przepięknymi 
wykonaniami utworów takich, jak na przykład: „Tańczące Eu-
rydyki”, „Piosenka jest dobra na wszystko”, „Dni, których nie 
znamy”, „Niepewność”, „Siedzieliśmy na dachu”, czy „Jak lino-
skoczek”.  Jury, w składzie: Mateusz Nowicki, Bogumiła Sze-
ligowska-Wojtecka oraz Andrzej Zujewicz, oceniało nie tylko 
interpretację wokalną utworu, ale i aranżację, dobór repertuaru 
oraz ogólny wyraz artystyczny.

Jury zdecydowało się nagrodzić trzy osoby, a jedną wyróżnić.
I miejsce otrzymała Antonina Dudziak ze Szkoły Podstawo-

wej nr 59 im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu,
II miejsce - Zuzanna Okleja ze Szkoły Podstawowej nr 18 im. 

Zofii Nałkowskiej w Poznaniu,
III miejsce - Anna Zaremba ze Szkoły Podstawowej nr 59 im. 

gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu.
Wyróżnienie - Zofia Mielcarek ze Szkoły Podstawowej nr 59 

im. gen. J. H. Dąbrowskiego w Poznaniu.
Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i wyróżnionym! Dzię-

kujemy również wszystkim uczestnikom. Zainteresowanych za-
praszamy już na kolejną, przyszłoroczną edycję konkursu. Nie 
zapominamy również o naszych sponsorach, czyli: Radzie Osie-
dla Główna oraz Miroxie – fabryce okien i drzwi, którym bardzo 
dziękujemy za wsparcie oraz zaangażowanie w ten niezwykły 
Konkurs.

Za objęcie Konkursu patronatem honorowym dziękujemy 
Prezydentowi Miasta Poznania, a za patronat medialny -  Radiu 
Poznań. Na koniec dziękujemy jury, bez którego nie bylibyśmy w 
stanie przeprowadzić Konkursu 

Cielibyśmy poinformować, że zapraszamy laureatów po od-
biór nagród do sekretariatu Szkoły Podstawowej nr 45 im Okrętu 
Rzeczypospolitej „Poznań” w Poznaniu.

Organizatorzy VIII Międzyszkolnego Konkursu
Piosenki Poetyckiej „O poezję trzeba dbać”

ZABAWA NA MATEMATYCE
Uczenie się matematyki może być ciekawe. Przekonali się o 

tym na ostatnich lekcjach uczniowie klas 6. Zamiast tradycyjnej 
lekcji powtórzeniowej dotyczącej procentów, uczniowie w gru-
pach wykonywali polecenia przy stacjach zadaniowych. Rozwią-
zywali kolejne, niełatwe zadania i bawili się znakomicie.

WYZWANIE CZYTELNICZE
Na początku roku kalendarzowego klasom IV, Va oraz VIc 

rzucono "Wyzwanie czytelnicze". Zadanie polegało na tym, aby 
czytać nie tylko lektury, ale i dowolne inne książki (uczniowie 
otrzymali także kilka inspiracji i podpowiedzi, po co można by 
sięgnąć). Każdą przeczytaną książkę uczniowie zapisywali na 
pojedynczym ogniwie łańcucha. Najdłuższy łańcuch stworzyła 
klasa IVA (32 kółka). Indywidualny rekord natomiast ustaliła 
Aleksandra Ś. z IVb, która przeczytała aż 15 książek (i to nie byle 
jakich!) Bardzo cieszą wyniki owego wyzwania, bo uczniowie 
czytają i to naprawdę sporo! Już czekamy na kolejny rok szkolny, 
bo pora rzucić wyzwanie kolejnym klasom! 

MECZ NA ZAKOŃCZENIE 
Chłopcy z klasy 1a są na finiszu pierwszego roku edukacji pił-

karskiej w klasie sportowej. Warto wspomnieć, że uczniowie, w 
ramach rozszerzonych zajęć wychowania fizycznego, poświęci-
li wiele czasu na treningi piłkarskie. Jednym z najważniejszych 
elementów w szkoleniu zawodników jest rywalizacja z innymi 
zespołami, stąd też mecze kontrolne w ciągu roku. Ostatnim i 
udanym sprawdzianem było spotkanie z LKS Kobylnicą, roze-
grane na boisku przeciwnika. Po roku treningów można śmia-
ło powiedzieć, że nasi najmłodsi piłkarze zrobili spore postępy. 
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Biuletyn policyjny
 Ul. Bałtycka. N/n sprawca na terenie firmy Bridgestone, 

poprzez odcięcie kłódki dokonał włamania do kontenera maga-
zynowego i kradzieży przewodu elektrycznego.

Ul. Główna. N/n sprawca przywłaszczył pozostawiony na 
przystanku plecak z zawartością dokumentów, telefonów, gotów-
ki w kwocie 1500 zł. Łączna wartość strat 2070 zł.

Ul. Zawady. Mężczyzna lat 29 znany zgłaszającej groził jej 
pozbawieniem życia i zdrowia. Sprawca zatrzymany przez f-szy 
RPI KP Jeżyce. 

 Ul. Światopełka. N/n sprawca włamał się do biletomatu, a na-
stępnie dokonał kradzieży akceptora banknotów.

 Ul. Swantibora. N/n sprawca za pośrednictwem sieci tele-
informatycznej uzyskał dostęp do konta bankowego zgłaszającej  
i w bankomacie dokonał wypłaty pieniędzy w kwocie 850 zł. 

Ul. Folwarczna. N/n sprawca dokonał kradzieży katalizatora 
z pojazdu VW Polo zaparkowanego na parkingu niestrzeżonym. 
Straty 800 zł. 

Ul. Starołęcka. N/n sprawca podając się w trakcie rozmowy 
za f-sza policji i informując o konieczności przekazania pienię-
dzy z uwagi na wypadek  syna. Mężczyzna udał się do banku 
celem wypłaty pieniędzy jednak z uwagi na reakcje pracowników 

zorientował się, że rozmówca jest oszustem, w tym samym cza-
sie zgłaszająca przebywała w miejscu zamieszkania zapakowała 
i przekazała n/n mężczyźnie przechowywane tam pieniądze w 
kwocie 35000 zł. 

 Ul. Warszawska. N/n sprawca z pojazdu marki Volvo za-
parkowanego na parkingu niestrzeżonym dokonał kradzieży 2 
szt wkładów lusterek. Straty 1400 zł.

Ul. Sucha. N/n sprawca kontaktując się za pośrednictwem 
OLX, działając pod pozorem chęci dokonania zakupu, wprowa-
dził w błąd zgłaszającą  a następnie dokonał wypłaty pieniędzy z 
jej konta bankowego 1000 zł. 

 Ul. Gnieźnieńska. N/n sprawca dokonał kradzieży kata-
lizatora z samochodu Ford Kuga zaparkowanego na parkingu 
niestrzeżonym. 

Ul. Mogileńska. N/n sprawca dokonał uszkodzenia tylnej 
szyby w samochodzie marki Skoda fabia.

Ul. Katowicka. Mężczyzna lat 83 zawiadomił, że n/n 
sprawca podający się za f-sza CBŚ usiłował doprowadzić zgła-
szającego do niekorzystnego rozporządzania mieniem w kwocie 
35000 zł wprowadzając go w błąd. Zamiaru tego nie osiągnął z 
uwagi na rozłączenie rozmowy telefonicznej. 

Ul. Średnia. Funkcjonariusze WK KP Nowe Miasto na po-
dwórzu budynku wielorodzinnego ujawnili 1150 sztuk roślin 
wyglądem przypominające ziele konopi tzw samosiejki w różnej 
fazie wzrostu. Rośliny zabezpieczono do dalszych badań. 

Seniorze, seniorko!
W związku z nasilającą się liczbą oszustw, których ofiarami 

stają się osoby starsze, samotnie zamieszkujące apelujemy do 
Państwa o zdrowy rozsądek w kontaktach z osobami telefonują-
cymi do Was lub pukającymi do drzwi Waszych mieszkań.

Oszuści wchodzą do Państwa mieszkań pod różnym pretek-
stem np. z prośba o wodę, ofertą sprzedaży artykułów przemy-
słowych a czasami powołują się na pracowników administracji, 
przedstawicieli różnych służb, urzędników, przedstawiając się 
jako np. wnuczek, córka, syn, listonosz, policjant, pracownik: 
ZUS, pomocy społecznej, pogotowia ratunkowego, gazowni, za-
kładu energetycznego albo innych instytucji czyli tzw. oszustwa 
„na legendę”.

Co należy zrobić aby nie stać się ofiarą oszusta:
Jeżeli zgłosi się do Państwa osoba, osobiście lub telefonicznie, 

która będzie chciała żebyście przekazali jej gotówkę, bądź inne 
drogocenne przedmioty, możecie przypuszczać, że jest to próba 
oszustwa, ponieważ żadna służba, która zajmuje się ściganiem 
przestępczości nie może żądać od Państwa oddania wartościo-
wych rzeczy.

Jeśli zadzwoni do Państwa „wnuczek” czy inny członek rodzi-
ny z prośbą o pomoc finansową to rozłączcie tą rozmowę i samo-
dzielnie wykonajcie połączenie do tej osoby lub innej zaufanej 
osoby, żeby sprawdzić kto tak naprawdę do Was dzwonił i czy 
naprawdę Wasza pomoc jest potrzebna. 

Przypominamy, że nieumundurowany policjant na Waszą 
prośbę musi okazać legitymację służbową. Zawsze sprawdzajcie 
Państwo wiarygodność osób kontaktujących się w sprawie prze-
kazania gotówki, dzwońcie do krewnych i weryfikujcie te infor-
macje. W sytuacji gdy osoba, która się z Wami skontaktuje staje 
się natarczywa, natychmiast należy zadzwonić na Policję lub za-
alarmować otoczenie.

We wszystkich przypadkach, które wyda-
ją nam się podejrzane należy kontaktować się  
z Policją, dzwoniąc na numer alarmowy 997 lub 112 (z te-
lefonu komórkowego) przekazując jak najwięcej zapamię-
tanych szczegółów, np. wygląd nieznajomej osoby, numer 
rejestracyjny i markę samochodu, którym ewentualnie przy-
jechała, a w przypadku rozmowy telefonicznej – numer  
z wyświetlacza telefonu, datę i godzinę rozmowy.

Seniorze, seniorko pamiętaj, że Policja nigdy nie prosi o 
pieniądze!!!                                                 Poznańscy policjanci

nie dać się oszukać

WIBEROO – Wielkopolski Bezpieczny Rower stanowi 
część projektu pod nazwą: Regionalne Obserwatorium Zagro-
żeń – rozwój elektronicznych usług publicznych w Wielkopol-
skiej Policji.

Usługa WIBEROO polega na znakowaniu rowerów poprzez 
wykonanie graweru na ramie, a następnie rower zostanie wpisa-
ny do bazy danych. 

Szczegółowe informację oraz regulamin i terminy znakowań 
rowerów na poszczególnych jednostkach Policji w Poznaniu, zo-
staną umieszczone na stronie internetowej Komendy Miejskiej 
Policji w Poznaniu – http://www.poznan.policja.gov.pl. Z powa-
żaniem.                                                                    Łukasz Chłopecki

znakowanie RoweRów
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SKLEP Warzywno-Owocowy
           Ul.Kostrzyńska  
       Os. Warszawskie  
   przy przejściu podziemnym
      Czynne: wt.-sob.  8-12  
     ZAPRASZAMY

Coś się tam dzieje – mówią spacerujący ul. Świętojańską, za ko-
ściołem św. jana jerozolimskiego za Murami i plebanią. I zaglądają 
z ciekawością do tej niewielkiej enklawy zieloności. Teren z zanie-
dbanym lipowym drzewostanem i takąś nieczynną restauracją, zo-
staje poddany renowacji. 

o do lokalu gastronomicznego - stosowne pozwolenia musi wydać 
miasto, aczkolwiek są już wstępne plany dotyczące dalszego funkcjo-
nowania restauracji: będzie na pewno dobrze (inaczej niż dotychczas) 
służyć całym rodzinom, prawdopodobnie nie tylko kulinarnie.

Przy tej okazji warto przypomnieć, że park o powierzchni 2,35 ha 
nie jest takim zwyczajnym skrawkiem zieleni. Otóż do 1971 r., znaj-
dował się tutaj cmentarz świętojański, połączony przestrzennie ze 
starym cmentarzem archikatedralnym (zwanym też cmentarzem św. 
Małgorzaty – od wezwania śródeckiego kościoła). 

Paweł Skrzypalik, współautor tego tekstu, historyk, twierdzi, że w 
XIX i na początku XX w. były to najważniejsze w sensie społecznym 
nekropolie na prawym brzegu Warty. Zachowały się opisy zaduszko-
wych procesji, które szły ze Śródki na dzisiejszą Świętojańską. A co 
najważniejsze: w pamięci najstarszych parafian i ich potomków są 
jeszcze wspomnienia krewnych tutaj pochowanych. 

Pani Maria, jedna z parafianek-seniorek od ,,św. Jana Jerozolim-
skiego za Murami” mówi, że tutaj pochowano wujka Bogdana – brata 
jej mamy. Pan Paweł Skrzypalik wie, że pochowano na tym cmenta-
rzu krewnych, mieszkających w XIX w. na Chwaliszewie. Tu spoczęły 
pierwsze ofiary nalotów na Poznań 1 września 1939 r.

 A ja pamiętam akcje ekshumacji, związane z likwidowaniem 
cmentarza, który na ten czas otoczono wysokim murem, oświetlono 
wojskowymi mocnymi lampami. Kto zadbał o pośmiertne losy krew-
nych, ten po ekshumacji przenosił je do kwater na tereny cmentarza 
komunalnego na Miłostowie. Pamięć pozostała o czym świadczą zni-
cze zapalane, dotąd na Wszystkich Świętych w miejscach gdzie kiedyś 
były groby krewnych...

W 2001 r. teren zwrócono parafii. W jego granicach znajduje się 
parowozownia Maltanki, była tutaj też harcówka ZHP-Nowe Miasto. 
Uporządkowanie tego obszaru, postawienie tablicy informacyjnej bę-
dzie niebagatelnym przyczynkiem do upamiętnienia historii nekro-
polii dawnego Poznania.             Ewa Kłodzińska Paweł Skrzypalik

                                                   więcej info na e-lapidarium.pl)

zieleń  z histoRią

Gruntowną modernizację przechodzi lokal gastronomiczny w 
świętojańskim parku

Remont świętojańskiego parku

SZANOWNI MIESZKAŃCY
Rada Osiedla AZK zaprasza wszystkich mieszkańców na letnie 

spotkania kulturalne pod hasłem „LATO z AZK”, jakie odbywać 
się będą w miesiącach letnich na terenie naszego osiedla.

Cykl cotygodniowych wydarzeń rozpoczynamy już w sobotę 3 
lipca w parku przy ul. Browarnej na Antoninku spektaklem dla 
dzieci a  kończymy koncertem dla seniorów w sobotę 4 września na 
Polanie Mycielskich w Kobylepolu.

Całość organizowana jest wspólnie z Estradą Poznańską, na-
szymi placówkami oświatowymi, stowarzyszeniami oraz agencją 
L´arte.

Forma wydarzeń, jakie się będą odbywać, wymuszona jest  ob-
ostrzeniami spowodowanymi przez COVId, ale mamy nadzieję, 
że ją Państwo zaakceptujecie.

Szczegółowy program przedstawiony jest na plakatach, które 
można znaleźć na tablicach ogłoszeniowych Rady, kościołów Pa-
rafialnych, w sklepach, placówkach oświatowych  oraz na stronach 
internetowych.

jGrąco zapraszamy i życzymy miłych wrażeń. 

Antoninek Zieliniec Kobylepole
Na początku lipca br. na zaniedbanym dotąd i niemal zapomnianym 

cmentarzu przy ul. Leśnej w Zielińcu doszło do bardzo pożądanego, 
a zarazem ważnego potkania, które być może zaowocuje radykalnym 
uporządkowaniem tego obiektu, będącego ważnym elementem  na-
szej lokalnej  historii.   W spotkaniu - poza inicjatorami działań po-
rządkowych - Krzysztofa Cichego i Pawła Skrzypalika - uczestniczyli  
przedstawiciele Rady Osiedla Antoninek Zieliniec Kobylepole A-Z, 
Urzędu Miasta Poznania, Stowarzyszenia  Miłośnicy Doliny Cybiny 
i fabryki  VW Poznań

Można powiedzieć, że prace porządkowe siłami wolontariatu po-
trwają według ustalonego wcześniej schematu, czyli wolontariusze 
będą pracować w każdą ostatnią sobotę kolejnych miesięcy, aż do li-
stopada. Powinno się wyjaśnić czy VW Poznań zechce sfinansować 
działania zmierzające do zabezpieczenia cmentarza. Również Rada 
Osiedla deklaruje finansowanie z budżetu na rok 2022. Oczekuje się 
na reakcję Urzędu Miasta, czyli pomoc Wydziału Gospodarki Nieru-
chomościami i Wydziału Gospodarki Komunalnej. Jest nadzieja, że w 
nieodległej przyszłości coś więcej zostanie zadeklarowane na piśmie,  
nie tylko słownie                                                                                  md 

PORZĄDKOWANIE CMENTARZA





Wyżej: Nowe drzewka lip przy ul. Browarnej w Kobylepolu.
 

Niżej: materiał na ścieżkę nad stawem w dolinie Cybiny 
 


